Si ets una persona aturada o en millora d’ocupació, t’expliquem com donar-te d’alta de la borsa de
treball del Consell Comarcal del Baix Empordà, la Web: “Empordà professionals”.
Què us caldrà per fer la inscripció?
 Un correu electrònic o Mail propi on rebreu notificacions amb les vostres inscripcions a ofertes.
 També serà necessari un CV actualitzat ( en format PDF).
 Una fotografia adient per la recerca de feina (sense ulleres de sol, gorra... on surtis tu únicament),
digitalitzada amb la que identificar el vostre perfil (format JPG).
Primer de tot us heu d’adreçar a aquesta pagina web:

https://www.baixemporda.cat/borsa/

I dirigir-vos a la secció “CANDIDATS”, s’obrirà la següent pantalla i heu de clicar a Registre d’usuari.
Si sou usuaris/es del Club de la feina del vostre municipi és possible que ja esteu inscrits/es. Si fos així el
sistema us ho comunicaria per coincidència de correu electrònic.

Si anteriorment t’has
inscrit i no recordes la
contrasenya pots fer clic a
“Recuperar la Clau” i
donarà accés a una
finestra on has d’escriure
el mateix Mail amb el que
et vas inscriure i rebràs un
mail
per
canviar
la
contrasenya

Omple TOTES les dades que et sol·liciten a continuació i recorda sempre o anota el correu electrònic amb
el que t’has enregistrat i el password o paraula de pas per entrar a la borsa, t’ho demanarà cada vegada
que vulguis entrar a inscriure’t a ofertes o a modificar alguna dada del teu perfil.

I sense oblidar-nos de prémer el boto començar!
Arribats a aquesta part, haurem d’haver rebut
un correu electrònic a la nostra bústia que
ens serveix per validar el nostre correu
electrònic.
Hem d’anar al correu electrònic, a la safata
d’entrada (mireu a la carpeta d’spam o brossa
per si de cas) i fer clic sobre el botó blau que
posa Validar:

Si no us ha arribat cap Mail del Club de la
feina, podeu clicar sobre l’opció
“Tornar a
enviar correu de validació”.
I continuar omplint les dades personals que et
demanen del teu perfil.

Sobre el tipus de feina cercada, has de fer clic sobre un màxim de 4 categories professionals que siguin
del teu interès:

A mida que vagis seleccionant categories
s’incorporaran a la part dreta de la pantalla.
Per modificar aquesta selecció, només heu
de fer clic a sobre de la categoria que
voleu eliminar de la columna dreta i
desapareixeran de la vostra selecció.

A continuació ompliu les dades
relatives a la informació laboral i
no us oblideu de fer clic al botó
verd d’actualització de perfil!

Un cop actualitzat el vostre perfil, dins d’aquest, a la part esquerra superior trobareu un apartat de
documentació, feu clic a documents:

Pas 1) Clicant sobre el mot “documents”, es desplega una nova pantalla per adjuntar documentació.
Pas 2) Us donarà la possibilitat de pujar una fotografia de carnet digitalitzada i en format .jpg per
identificar el vostre perfil a la borsa.
Pas 3) Adjunteu el CV a cada categoria professional seleccionada prèviament (màxim 4). Permet a
aquelles persones que tenen un CV per cada objectiu laboral, adjuntar el CV específic per cada categoria
professional.

IMPORTANT!!!: Vigileu amb aquest botó: “DESACTIVAR EL PERFIL”, s’utilitza per desactivar el vostre
perfil quan no esteu fent recerca de feina. Per tant, si ja esteu treballant i no us interessa que us
vinculem a noves ofertes de feina, podeu prémer el boto per desactivar el vostre perfil. Però si el premeu
accidentalment no us podrem vincular a cap oferta de feina i no us podríeu inscriure-us tampoc. Per
activar-lo de nou, heu d’entrar al vostre perfil i buscar un botó verd que diu Activar perfil.
Un cop finalitzats tots aquests passos ja estareu inscrits a la Borsa!
Per inscriure-us a ofertes de treball de la borsa: feu clic dins la imatge de l’escapçada de mans i s’obrirà el
menú d’ofertes de treball, aquí podreu veure les ofertes vigents, si us interessa alguna i voleu ampliar la

informació de l’oferta heu de prémer el botó:
tot seguit us demanarà que us identifiqueu
utilitzant el Mail i el Password o paraula de mot amb el que us vàreu enregistrar. Si esteu en un ordinador
o Smartphone propi, memoritzeu les contrasenyes, perquè us la demanarà per inscriure-us a cada nova
oferta de feina. Si compliu amb els requisits sol·licitats a l’oferta podeu fer clic al botó:
per inscriure-us a l’oferta.

